
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland

Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van

Datum

23 januari 2008
Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5111
Biezelingsche Ham

Het bijgaande wordt u toegezonden
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o met dank voor inzage

o conform verzoek retour
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:

nr. ZL- 5111
Biezelingsche Ham (Willem Anna-/ Heer Janz-/
Boone-/ Noord- en Hoedekenskerkepolder)
Zeeuwse Eilanden
1 april
29 september
32 weken
Combinatie Aannemingsbedrijf A.V.K. b.v. /
Van den Heuvel Werkendam b.v. /
Midden Betuwe b.v. / Van den Biggelaar b.v.
€ 4.740.641,92
nr 1+2+3 € 336.909.03
nr 4 € 48.436,00 (MKZ) = € 5.125.986,95

WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzct-r-öctss ontw 12/09/2000 zie bijlage
2. Planbeschrijving pzdt-r-00214ontw 12/09/2000 zie bijlage DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 07/03/2001 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-07537 best 21/02/2001 zie bijlage
5. Opdrachtbrief 3326 (pzdt-b-07536 best) 05/04/2001 zie bijlage DB wts ZE
O. Werkbesiek - - -- .- - - - - zie bestek
7. Revisietekeningenlijst tekeningen op

ZLRW 2007-01003 Urn 01009 pzdt-I-07366 rev 02/07/2007 zie bijlage cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) rapport toetsing pzdt-r-08020 inv 08/09/1999 zie bijlage wts doe
b) rapport geavanceerde toetsing pzdt-r-00180 ken 11/07/2000 zie bijlage
c) toetsing t.b.v. overdracht pzdt-r-07522 rev 02/11/2007 zie bijlage wts doe
d) revisie toetsing pzdt-m-07432 rev 06/11/2007 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
a) 1e staat van meer/minderwerk 7120 (pzdt-b-01245 uitv) 21/08/2001 zie bijlage
b) 2e staat van meer/minderwerk 9810 (pzdt-b-01364 uitv) 14/11/2001 zie bijlage
c) 3e staat van meer/minderwerk 10792 (pzdt-b-02376 uitv) 03/12/2002 zie bijlage
d) 4e staat van meer/minderwerk 4886 (pzdt-b-04216 uitv) 14/07/2004 zie bijlage
e) waardebepaling werk . pzst-m-08009 fin 17/01/2008 zie bijla_g_e

.. '..
Vastgesteld te rvÜddelburgl ..' .::.:...-... .-..~-~.
op ....tl./lj. 2001
:~- ; ','-._ -.. , .

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de wnd. Hoofdinqenieur-dlreçl __ --...

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

Stddocloverdrachtsprot.doc




